Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 1. B

Měsíc: září
Informace pro rodiče











4. 9.
7. 9.
8. 9.
12. 9.
12. 9.
21. 9.
25. 9.
28. 9.
29. 9.

Zahájení školního roku /1 vyučovací hodina/
Běžíme si pro jedničku /od 16 hodin u ruprechtické kapličky/
Fotografování na tablo do novin
Sběr papíru a PET lahví
Třídní schůzky /od 17 hodin/
Plenární zasedání SRPDŠ /od 18:15 hod. v jídelně/
Zahájení činnosti zájmových kroužků
Státní svátek
Ředitelské volno

Učivo

ČJ

M

PRV

AJ





















Orientace v prostoru /nad, pod, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo/
Skládání a rozkládání slov /vytleskávání slabik/
Rozvoj zrakového vnímání /hledání rozdílů/
Rozvoj slovní zásoby
Správné hygienické návyky při psaní /správné sezení, držení
tužky/
Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky
Vyvození hlásky a písmene A, M
Číselná řada 0 – 5
Počítání prvků a dokreslování do určitého počtu
Pojmy /první – poslední, před – za, hned před – hned za/
Slovní úlohy
Nácvik psaní číslic 1, 2
Jsem školák
Škola, třída
Třída v hodině, třída o přestávce
Pravidla a chování ve škole
Školní řád
Představení, pozdravy /Greetings/
Barvy /Colours/

Poznámky

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

 Úkoly budou označené červenou hvězdičkou v kroužku /v sešitě,
v učebnici, na volném listu, který je v tašce/
 Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní
 Během prvního týdne si děti přinesou pomůcky dle seznamu
 Denně kontrolujte notýsek, nové záznamy, prosím, podepisujte
 Kontrolujte každý den penál /ořezané tužky a pastelky/
 V případě zdravotního omezení při TV je nutné donést potvrzení od lékaře
do konce září
 Vstup do tělocvičny pouze v obuvi se světlou podrážkou
 Každý pátek od 17 hod. se koná dobrovolná brigáda rodičů na školní
zahradě v ul. F. L. Věka /pouze za příznivého počasí/
Přeji Vám šťastné zvládnutí začátku školního roku 

